
 

  

 
 
 

 
 

 



 

  

 
 
 

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี 

เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์  

18.00 น. ขอเชิญคณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้ โดยสาร

ขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Singapore Airlines โดยมีเจ้าหน้าท่ีของ

บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัร์ให้ค าแนะน าเพ่ือ

เตรียมความพร้อมก่อนออกเดนิทาง 

21.10 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการ

บนิ Singapore Airlines เท่ียวบนิท่ี SQ981 

** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

 

     
 

วันท่ี 2 ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติซู

ริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - เมืองเจนีวา - สวนอังกฤษ - นาฬิกาดอกไม้ - 

อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ - น า้พุเจ็ทโด้ - เมืองโลซานน์ - มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ - มหา

วิหารโลซานน์ - พพิธิภัณฑ์โอลิมปิกสากล - สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ - ศาลาไทย 

00.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ** เพื่อเปล่ียน

เคร่ือง ** 

01.25 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตซูิริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสาย

การบนิ Singapore Airlines เท่ียวบนิท่ี SQ346 



 

  

 
 
 

** ใช้เวลาบินประมาณ 13 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

08.15 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตซูิริค โคลเทนิ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

 น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร ** เวลาท้องถ่ินช้ากวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง ** 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาที) เมืองท่องเท่ียวท่ีมี

ช่ือเสียงและมีความส าคัญมากของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตวัเมืองตัง้อยู่บริเวณทะเลสาบเจนีวาท่ีไหล

รวมเข้ากบัแมน่ า้โรห์น (Rhone river) และเป็นแหล่งน า้จืดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของทวีปยโุรป อีกทัง้เมืองเจนี

วา ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เน่ืองจากเป็นท่ีตัง้ขององค์กรระหว่างชาติส าคญัๆ 

หลายองค์กร เช่น ส านกังานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติประจ าทวีปยโุรป, องค์การอนามยัโลก (WHO) , 

องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นต้น นอกจากนีแ้ล้วเมืองเจนีวายงัเป็นสถานท่ีจดัตัง้องค์การสนันิบาตชาติ ใน 

ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864  

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

 น าทา่น เข้าชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) Jardin แปลว่าสวน และ Anglais ก็หมายถึงประเทศองักฤษ 

สวนแหง่นีจ้ึงมีความหมายตรงตวัว่า “สวนองักฤษ” สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจยอดนิยมริมทะเลสาบเจนีวาของ

ทัง้ชาวเมืองและนักท่องเท่ียว สวยงามด้วยดอกไม้บานสะพร่ัง ผืนหญ้าสีเขียวชอุ่ม ตดักับสีฟ้าของน า้ใน

ทะเลสาบเบือ้งหน้า ผ่านชม นาฬิกาดอกไม้ (L’horloge Fleurie) ต้อนรับทุกคนอยู่หน้าสวน นาฬิกานีมี้

ฐานะเป็นต้นต ารับนาฬิกาดอกไม้ของทัง้ประเทศ สร้างขึน้ในปี 1955 และถึงแม้จะไม่ได้บอกย่ีห้อนาฬิกาหรือ

ตดิสปอนเซอร์เหมือนริมขอบสนามฟุตบอล แต่นาฬิกาแปดวงเรือนนี ้ก็ให้ความเท่ียงตรงมาแล้วหลายสิบปี

และในแต่ละฤดูดอกไม้ก็จะสลับสับเปล่ียนกันแบ่งบานงดงาม ถัดมาเป็น อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ 

(Monument National) ระหว่างเจนีวาและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในปี 1814 สตรีสองคนคือตัวแทนของ 

Geneva และ Helvetia (ชนเผ่าบรรพบรุุษของสวิสเซอร์แลนด์) ในมือถือโลแ่ละดาบ หนัหน้าไปยงัทิศเหนือซึ่ง

เป็นพืน้ท่ีทัง้หมดของประเทศ ปลายสดุของสวน เป็นท่ีตัง้ของ น า้พุเจ็ทโด้ (The Jet d’Eau) สญัลกัษณ์ของ

เมืองเจนีวา ตัง้อยูก่ลางทะเลสาบเลอมงัค์หรือทะเลสาบเจนีวาเป็นน า้พท่ีุได้รับการยอมรับว่ามีความสงูและมี

ขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก โดยน า้พสุามารถพุง่ได้สงูสดุประมาณ 140 เมตร (459 ฟตุ) 



 

  

 
 
 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองท่ีสวยงามและมีเสน่ห์ตามธรรมชาติ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยงัเป็นเมืองท่ีมี

ประวตัศิาสตร์อนัยาวนานย้อนกลบัไปได้ถึงศตวรรษท่ี 4 เม่ือชาวโรมนัย้ายถ่ินฐานแผ่อิทธิพลเข้ามาถึงบริเวณ

ท่ีราบลุ่มแห่งนี ้นอกจากนีเ้มืองโลซานน์ ยงัเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จย่าและพระโอรส พระธิดาเม่ือครัง้ยงั

ทรงพระเยาว์อีกด้วย น าท่าน ผ่านชม  มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์ (University of Lausanne) เป็น

มหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่แห่งหนึง่ของโลก ผ่านชม มหาวิหารโลซานน์ (Lausanne Cathedral) หรือมหาวิหาร

นอร์ทเธอดามแห่งเมืองโลซานน์ อันเก่าแก่ เร่ิมก่อสร้างเม่ือปี ค.ศ. 1718 เป็นอาคารแบบโกธิคท่ีมีความ

สวยงามติดอนัดบัยุโรปอีกด้วย ผ่านชม พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล (The Olympic Museum) ซึ่งตัง้เด่น

เป็นสง่าอยูบ่นเนินเขา 

 น าทา่นเดินทางสู่ สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ (Park of Lausanne) ท่ีมีรูปปัน้ลิง 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก 

ปิดตา อนัเป็นสถานท่ีทรงโปรดของในหลวงรัชการท่ี 9 เม่ือครัง้ยงัทรงพระเยาว์ น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก

กับ ศาลาไทย (Thai Pavilion) ท่ีรัฐบาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Discovery Hotel, Lausanne, Switzerland หรือเทียบเท่า 

     
 

วันท่ี 3  เมืองโลซานน์ - เมืองเวเว่ย์ - อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - หมู่บ้าน

ทาซ - น าท่านน่ังรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - น า

ท่านน่ังรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดนิทางกลับสู่ หมู่บ้านทาซ - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  



 

  

 
 
 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองสวยน่ารักท่ีตัง้อยู่ในรัฐโว 

ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยตวัเมืองตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงาม

และความมีช่ือเสียงของเวเว่ย์มีมากขนาดว่านกัท่องเท่ียวตา่งก็ขนานนามเวเว่ย์และมงเทรอซ์ ให้เ ป็น “ไข่มุก

แห่งริเวียร่าสวิสฯ” (Pearls of the Swiss Riviera) เพราะมีอากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดกูาล น าท่าน ถ่ายรูป

เป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน (Charlie Chaplin) ดาวตลกค้างฟ้าชาวอังกฤษ มีผลงานสร้าง

ช่ือเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีเลือกเวเวย์่เป็นสถานท่ีพกักายใจในบัน้ปลายของชีวิต 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 15 นาที) เมืองเล็กๆแสนน่ารักท่ี

ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ทะเลสาบแสนสวยท่ีเป็นท่ีช่ืนชอบของนักท่องเท่ียวจ านวนมาก ซึ่งเมืองแห่งนีถื้อเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งใน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีเป็นอีกจดุหมายปลายทางในฝันของใครหลายคนท่ีฝันเอาไว้ว่าจะต้องมาเยือนให้

ได้สกัครัง้ แม้แตผู่้ ท่ีเคยมาเยือนแล้วก็อยากท่ีจะกลบัมาซมึซบับรรยากาศ ณ เมืองแหง่นีอี้กอยา่งไมรู้่เบื่อ 

น าท่าน ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ ปราสาทชิลยอง (Castle of Chillon) ซึ่งตัง้อยู่ทางด้านตะวันออกของ

ทะเลสาบเจนีวา โดยอยูห่า่งจากตวัเมืองไปประมาณ 3 กิโลเมตร ปราสาทชิลยอง นบัว่าเป็นปราสาทยคุกลาง

ท่ีมีความเก่าแก่กวา่ 1,000 ปี โดยปราสาทถกูสร้างขึน้ในช่วงสมยัของโดยราชวงศ์ Savoy ซึ่งถือได้วา่เป็นอญั

มณีทางประวตัิศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ โดยแบ่งเป็นห้องทัง้หมด 25 ห้อง ในอดีตปราสาทแห่งนีถู้กสร้าง

ขึน้เพ่ือเป็นจุดควบคมุการเดินทางของนกัเดินทางและขบวนสินค้าท่ีจะสญัจรผ่านไปมา จากเหนือสู่ใต้ หรือ

จากตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด์ ส าหรับการชมปราสาทจะให้ความรู้สึกเหมือนกบัว่าเราได้ย้อน

เวลากลบัไปสู่อดีต ซึ่งสามารถสมัผสัได้จากส่วนแรกคือ ป้อมปราการ ท่ียงัคงอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะป้องกัน

การโจมตีได้ตลอดเวลา 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

น าท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านทาซ (Tasch) (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 50 นาที) ประตสูู่เมืองเซอร์แมท 

(Zermatt) จากนัน้ น าท่านน่ังรถไฟท้องถิ่น เพ่ือเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) (ใช้เวลา



 

  

 
 
 

เดินทางประมาณ 12 นาที) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นท่ีตัง้ของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) 

ภูเขาซึ่งมียอดแหลมทรงสามเหล่ียมท่ีสวยงามท่ีสุด อนัเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของ เมืองเซอร์แมท เมืองที่

ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพษิที่สุดของโลก เพราะเป็นเมืองท่ีไม่อนญุาตให้รถยนต์ หรือ ยานพาหนะท่ี

ใช้น า้มนัเชือ้เพลิงวิ่ง ใช้การคมนาคมส่วนใหญ่โดยรถจากพลงังานไฟฟ้า แบตเตอร่ี หรือสตัว์ เป็นเมืองแห่งสกี

รีสอร์ทยอดนิยมท่ีได้รับความนิยมสงู และยงัมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็น ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) 

ท่ีได้ช่ือวา่เป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสดุในสวิสฯ  

ได้เวลาอนัสมควร น าท่านน่ังรถไฟท้องถิ่น เพ่ือเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านทาซ (Tasch) (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 12 นาที) 

** แนะน าโปรแกรมเสริมพเิศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (Optional Tour) หากเวลาเอือ้อ านวย ** 

- น่ังรถรางไต่เขา กรอนเนอร์แกรต (Gornergrat Railway) สู่ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) 

ชมความสวยงามโดยรบของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) รถรางนีจ้ะลัดเลาะไปตามไหล่เขา 

ระหว่างทางสามารถชมกลาเซียหรือธารน า้แข็ง จนขึน้สู่สถานีปลายทางท่ีมีความสูง 3,089 เมตรเหนือ

ระดบัน า้ทะเล บนยอดเขาแห่งนีจ้ะได้ชมทัศนียภาพจากท่ีสูงปกคลุมด้วยหิมะกว่า 200 ยอดของเทือกเขา

แอลป์ อิสระให้ท่านได้ชมความสวยงามโดยรอบ ** ค่าใช้จ่าย ส าหรับน่ังรถรางไต่เขา กรอนเนอร์แกรต 

สู่ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ท่านละ ประมาณ 80-100 สวิสฟรังก์ (CHF) / ส าหรับท่านที่ ไม่สนใจ

เลือกซือ้โปรแกรมเสริมพเิศษ สามารถเดนิเล่นเที่ยวชมเมืองได้ตามอัธยาศัย ** 

** อิสระอาหารค ่า เพื่อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที่ยว ** 

น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Hotel Elite Tasch, Tasch, Switzerland หรือเทียบเท่า 

     
 



 

  

 
 
 

วันท่ี 4  หมู่บ้านทาซ - เมืองเบิร์น - บ่อหมีสีน า้ตาล - ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ - ประตูเมืองโบราณ - น า้พุ

ปีศาจกินเด็ก - หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม - บ้านที่ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ - ศาลาว่าการเมือง - 

โบสถ์มุนสเตอร์ - เมืองลูเซิร์น - เมืองลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโตหนิแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล           

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (Bern) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 20 นาที) เมืองหลวงของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ ซึง่ได้รับการยกย่องจากองค์การยเูนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 และเมืองเบร์ิน 

ยงัถกูจดัอนัดบัให้อยู ่1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดีท่ีสดุของโลกในปี ค.ศ. 2010  

 น าท่านเดินทางสู่ บ่อหมีสีน า้ตาล (Bear Park) สตัว์สญัลกัษณ์ส าคญัของเมืองเบิร์น เพราะมีประวตัิความ

เป็นมาเก่าแก่ตัง้แตส่มยัผู้ครองเบิร์นในยุคนัน้ได้ออกล่าสตัว์ สตัว์ตวัแรกท่ีล่าได้ คือ หมี จึงได้ตัง้ช่ือเมืองนีว้่า 

“เบร์ิน”  

 น าท่านเดินทางสู่ ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ (Bahnhof Platz) จตัรัุสหน้าสถานีรถไฟ เป็นศนูย์กลางของระบบ

ขนส่งภายในเมืองเบร์ิน มีทัง้รถรางและรถบสัวิ่งผ่านหลายสาย เมืองเก่าแหลง่ช้อปปิง้บนถนนสายหลกัท่ีทอด

ยาวเป็นถนนท่ีปูด้วยหินตัง้แต่ยุคกลาง ถนนแต่ละช่วงก็จะมีช่ือเรียกแตกต่างกันไป เป็น Spitalgasse , 

Marketgasse , Kramgasse โดยค าว่า Grasse นัน้แปลว่า ถนน ทัง้ 2 ฝ่ังของถนนจะมีตึกสูงเรียงรายอยู ่

โดยส่วนใหญ่ชัน้ล่างจะเป็นร้านค้า หรือท่ีเรียกว่า “อาร์เขต” Arcade รวมระยะทางแล้วก็ประมาณ 6 

กิโลเมตร ร้านค้าสว่นใหญ่ขายของหลากหลาย ตัง้แตข่องท่ีระลึกจนถึงสินค้าแบรนด์ดงัๆ เมืองเบร์ิน เป็นเมือง

เก่าท่ีมีแม่น า้ Aare ล้อมรอบ 3 ด้าน สถานท่ีท่องเท่ียวส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณเมืองเก่าแห่งนี ้ผ่านชม ประตู

เมืองโบราณ (Kafigturm หรือ Prison Tower) เปรียบเสมือนป้อมปราการประตูเมืองทางด้านตะวันตก , 

น า้พุปีศาจกินเด็ก (Kindlifressen Brunnen), หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม (Zytgloggeturm หรือ 

Zeitglockenturm), บ้านที่ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Einstein Haus), ศาลาว่าการเมือง (City Hall) ผ่านชม 

โบสถ์มุนสเตอร์ (Munster) สิ่งก่อสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึน้ในปี 

ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตดัสินครัง้สดุท้ายของพระเจ้าและยงัมีหอคอยให้นกัทอ่งเท่ียวเดิน

ขึน้บนัไดวนไปชมทศันียภาพของเมืองเบร์ิน 



 

  

 
 
 

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองท่องเท่ียวยอด

นิยมอนัดบัหนึง่ของ ประเทศสวติเซอร์แลนด ์ท่ีถกูห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขนุเขา  

 น าท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหิน

ธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ท่ีเกิดจากการปฏิวตัิ

ในประเทศฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ. 1792  

น าท่านเดินทางสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น า้

รอยส์ (Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ท่ีมีหลงัคาท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดในทวีปยุโรป สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพาน มีภาพวาดประวตัิศาสตร์ของชาว

สวิสฯตลอดแนวสะพาน ให้ท่านอิสระชมความสวยงามโดยรอบตามอธัยาศยั โดยบริเวณปลายสะพานมีร้าน

จ าหน่ายสินค้าพืน้เมืองของท่ีระลึกตา่งๆมากมาย เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกาย่ีห้อดงั อาทิ 

เชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) พเิศษ !! เมนูชิสฟองดูว์  

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Ibis Styles Lucerne City, Lucerne, Switzerland หรือเทียบเท่า 

     
 

 

 

 



 

  

 
 
 

วันท่ี 5  เมืองลูเซิร์น - เมืองอินเทอลาเก้น - ทะเลสาบทูน - ทะเลสาบเบรียนซ์ - เมืองกรินเดิลวัลท์ - สถานี

รถไฟกรินเดิลวัลท์ กรุน - น่ังรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - 

สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - ยอดเขาจุงเฟรา - ถ า้น า้แข็งพันปี - ลานสฟิงซ์ - ธารน า้แข็ง - ที่ท าการ

ไปรษณีย์ที่สูงท่ีสุดในยุโรป - สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค - น่ังรถไฟไต่เขา ลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ 

สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน - สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ - เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน - เมืองซูริค - 

โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ - โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ - โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 

– ถนนออกัสตนิเนอร์กาส 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) มีความหมายตรง

ตัวท่ีแปลว่า “เมืองระหว่างสองทะเลสาบ” เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune Lake) และ 

ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) ทะเลสาบสีฟ้าสดใสแสนสวยงาม ถูกขนาบด้านหน้าหลงัด้วยเทือกเขา

เขียวชะอุ่ม ด้านซ้ายขวาของเมืองเป็นทะเลสาบและมีสถานีรถไฟ 2 สถานีขนาบด้านซ้ายและขวาของเมือง

โดยมีถนนสายหลกัตดัผ่าน 2 สถานี เมืองท่ีรวมกิจกรรมนกัท่องเท่ียวภเูขาทัง้ยงัมีโรงแรมและรีสอร์ทมากมาย 

อิสระให้ทา่นชมความสวยงามโดยรอบของเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดิลวัลท์ (Grindelwald) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) เมืองตากอากาศ

เล็กๆแสนสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นท่ีตัง้ของ สถานีรถไฟกรินเดิลวัลด์ กรุน (Grindelwald 

Grund Station) น าท่าน น่ังรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch Top of Europe) (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 25 นาที) โดยเปล่ียนขบวนรถไฟท่ี สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ (Kleine Scheidegg 

Station) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) มีความสูงกว่าระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร 

ระหว่างทางขึน้สู่ยอดเขา ท่านจะได้ผ่านชมความสวยงามท่ีธรรมชาติสรรค์สร้าง คือ ธารน า้แข็งขนาดใหญ่ 

บริเวณเชิงเขาก่อนถึงสถานีปลายทาง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดใน

ทวีปยุโรป เดินทางถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau / Top of Europe) หน่ึงในยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดใน

เทือกเขาแอลป์ ได้รับการขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 

เม่ือปี ค.ศ. 2001 น าท่าน เข้าชม ถ า้น า้แข็งพันปี (Ice Palace) ตามรอยละคร “ลิขิตรัก” เป็นถ า้น า้แข็ง



 

  

 
 
 

พนัปีท่ีไมมี่วนัละลาย เกิดจากการขดุเจาะใต้ธารน า้แข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ภายในจะมีผลงานศลิปะ

เป็นน า้แข็งแกะสลักอยู่ตามจดุต่างๆ และ ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จดุชมวิวท่ีสงูท่ีสุดในยุโรปท่ีระดบั

ความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลท่ีถึงชายแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สมัผัสกับ

ภาพของ ธารน า้แข็ง (Aletsch Glacier) ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 22 ก.ม. และความ

หนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกและสนกุสนานกบั

กิจกรรมบนยอดเขา ท่ีไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดย ที่ท าการไปรษณีย์ที่ สูงท่ีสุดในยุโรป (Post 

Office at Top of Europe) ไปหาบคุคลท่ีทา่นนกึถึงในชว่งเวลาท่ีดีท่ีสดุ  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) พเิศษ !! ภัตตาคารบนยอดเขาจุงเฟรา 

** กรณีร้านอาหารบนยอดเขาจุงเฟรา ไม่สามารถรองรับคณะได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิ น าท่านรับประทานอาหารที่ภตัตาคารในเมืองใกล้เคียง เป็นการทดแทน และไม่สามารถ

คืนค่าใช้จ่ายให้ท่านได้ ไม่ว่าส่วนใด ส่วนหน่ึง ทัง้นีท้างบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้า เป็น

ส าคัญ ** 

น าทา่นเดินทางสู ่สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch Top of Europe) เพ่ือ น่ังรถไฟไต่เขา ลงจาก

ยอดเขาจุงเฟรา สู่ สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen Station) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

30 นาที) โดยเปล่ียนขบวนรถไฟท่ี สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์ (Kleine Scheidegg Station) (ใช้เวลา

เดนิทางประมาณ 40 นาที) เดินทางถึง เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) เป็นหมูบ้่านในรัฐแบร์นข

อง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) ตัง้อยู่กลางหุบเขาสูงชัน ด้วยทัศนียภาพท่ีสวยงามจึงเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมแห่งหนึ่ง หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนินเป็นทางผ่านไปยงัจุดท่องเท่ียวต่างๆ ในแถบ

เทือกเขาแอลป์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ** การเดนิทางขึน้ชมยอดเขาจุงเฟรา ขึน้อยู่กับสถานการณ์ 

และ สภาพภูมิอากาศเป็นส าคัญ กรณีคณะไม่สามารถขึน้ชมยอดเขาจุงเฟราได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงให้กับท่านได้ทุกกรณี 

เน่ืองจากเป็นการช าระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทัง้หมด ทัง้นีท้างบริษัทจะค านึงถงึประโยชน์

ของลูกค้า เป็นส าคัญ ** 



 

  

 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) เมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของ 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศและของทวีปยุโรป 

เมืองซูริคขึน้ช่ือเร่ืองมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรปโบราณท่ีมีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่ากระจดักระจายอยู่ราย

ล้อมเมือง ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองท่ีมีความเจริญทางเทคโนโลยีสมยัใหม่และถกูยกให้เป็นหนึ่งในล าดบั

ต้นๆของเมืองท่ีมีคณุภาพชีวิตดีท่ีสดุในโลกอีกด้วย 

น าท่าน ผ่านชม โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ (Grossmunster Church) โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้า ท่ีถูก

สร้างขึน้ในชว่งปี ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแตง่ท่ีสวยงาม รวมทัง้ยงัมี

ภาพจิตรกรรมฝาผนงับอกเลา่เร่ืองราวในประวตัิศาสตร์ ท่ีส าคญัอีกอย่าง คือ โบสถ์แหง่นีเ้ป็นท่ีเก็บรักษาพระ

คมัภีร์โบราณทางคริสต์ศาสนา ผ่านชม โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ (Peterskirche หรือ St. Peter’s Church) หอ

นาฬิกาท่ีมีหน้าปัดนาฬิกาท่ีใหญ่ท่ีสดุในทวีปยโุรป โดยมีเส้นผ่าศนูย์กลางท่ียาวถึง 8.7 เมตร และระฆงัทัง้ 5 

ใบท่ีตีบอกเวลา ใช้ท าการมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1880 นอกจากนัน้โบสถ์แหง่นีย้งัเป็นโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเมือง มี

ประวตักิารก่อสร้างย้อนไปถึงสมยัศตวรรษท่ี 8 และได้รับการบรูณะเร่ือยมา ตวัอาคารทัง้ภายในและภายนอก

มีงานสถาปัตยกรรมการออกแบบตกแต่งแนวกอธิคโบราณผสมบาโรค ผ่านชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 

(Fraumunster Abbey) โบสถ์เก่าแก่ท่ีสร้างขึน้ราวศตวรรษท่ี 9 ท่ีขึน้ช่ือเร่ืองงานกระจกสี (Stain Glass) มี

หน้าตา่งกระจกสีอนัสวยงามโดดเดน่  

น าท่านเดินทางสู่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกิจการค้าส าคญัของเมือง มี

ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปปิง้ท่ีมีสินค้าราคา

แพงท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นท่ีตัง้ของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอญัมณี ร้าน

เคร่ืองประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสตินเนอร์

กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ท่ีมีมาตัง้แต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็นท่ีตัง้ของ

อาคารบ้านเรือนท่ีมีหน้าตา่งไม้แกะสลกั สร้างขึน้จากชา่งฝีมือในยคุกลาง  

** อิสระอาหารค ่า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว ** 

 น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Dorint Airport-Hotel Zurich, Zurich, Switzerland หรือเทียบเท่า 



 

  

 
 
 

 

     
 

วันที่ 6  เมืองซูริค - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - ท่าอากาศ

ยานนานาชาตสิิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพ่ือให้

ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) มี เวลาในการเลือกซื อ้สินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ 

ร้านอาหาร 

11.45 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการ

บนิ Singapore Airlines เท่ียวบนิท่ี SQ345 

** ใช้เวลาบินประมาณ 12 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน **  

 

วันท่ี 7  ท่าอากาศยานนานาชาติ ซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - ท่าอากาศยาน

นานาชาตสิิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์  

05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ** เพื่อเปล่ียน

เคร่ือง ** 

07.10 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบิน 

Singapore Airlines เท่ียวบนิท่ี SQ970 

** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 25 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 



 

  

 
 
 

08.35 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความ

ประทบัใจ 

     
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 

2-3 

ท่าน 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ่ เดก็มี

เตียง 

(เดก็อายุไม่

เกิน 12 ปี) 

1 เดก็ 2 

ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มี

เตียง 

(เดก็อายุไม่

เกิน 12 ปี) 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

12 - 18 กรกฎาคม 2562 

(16 ก.ค. วัน

อาสาฬหบูชา / 17 ก.ค. 

วันเข้าพรรษา) 

12JUL SQ981 BKK-SIN 

21.10-00.25+1 

13JUL SQ346 SIN-ZRH 

01.25-08.15 

17JUL SQ345 ZRH-SIN 

11.45-05.55+1 

18JUL SQ970 SIN-BKK 

07.10-08.35 

59,999 59,999 59,999 12,999 46,999 

17 - 23 พฤศจิกายน 

2562 

17NOV SQ981 BKK-SIN 

21.10-00.40+1 
53,999 53,999 53,999 12,999 40,999 



 

  

 
 
 

18NOV SQ346 SIN-ZRH 

01.30-07.50 

22NOV SQ345 ZRH-SIN 

10.35-06.00+1 

23NOV SQ970 SIN-BKK 

07.15-08.40 

05 - 11 ธันวาคม 2562 

(05 ธ.ค. วันคล้ายวัน

เฉลิมฯ ร. 9 / 10 ธ.ค. 

วันรัฐธรรมนูญ) 

05DEC SQ981 BKK-SIN 

21.10-00.40+1 

06DEC SQ346 SIN-ZRH 

01.30-07.50 

10DEC SQ345 ZRH-SIN 

10.35-06.00+1 

11DEC SQ970 SIN-BKK 

07.15-08.40 

59,999 59,999 59,999 12,999 46,999 

27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2563 

(31 ธ.ค. วันสิน้ปี / 01 

ม.ค. วันขึน้ปีใหม่) 

27DEC SQ981 BKK-SIN 

21.10-00.40+1 

28DEC SQ346 SIN-ZRH 

01.30-07.50 

01JAN SQ345 ZRH-SIN 

10.35-06.00+1 

02JAN SQ970 SIN-BKK 

07.15-08.40 

65,999 65,999 65,999 15,999 52,999 

 

 

 



 

  

 
 
 

** อัตรานี ้ไม่รวม ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ** 

** อตัรานี ้ไมร่วม คา่ธรรมเนียม และ คา่บริการย่ืนวีซา่ท่องเท่ียว ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท 

ส าหรับการย่ืนวีซา่แบบหมู่คณะ จ าเป็นต้องน าสง่หนงัสือเดนิทางเข้าสถานทตู เพ่ือ ใช้เวลาพิจารณาอยา่งน้อย 15-20 วนัท า

การ (บางกรณีอาจไมร่วมวนัเสาร์ - อาทิตย์ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัจ านวนของผู้สมคัรในแตล่ะช่วง) ในชว่งเวลาดงักลา่ว ทา่นจะไม่

สามารถขออนญุาตใช้หนงัสือเดนิทางเพ่ือเดนิทางได้ ไมว่่ากรณีใดก็ตาม หากจ าเป็น สถานทตูอาจจะปฏิเสธผลการสมคัรของ

ทา่น และ สง่หนงัสือเดนิทางคืนทา่นภายใน 3-5 วนัท าการ เป็นอยา่งน้อย ในล าดบัตอ่ไป จากนัน้ระยะเวลาคงเหลือก่อนวนั

เดนิทางไมเ่พียงพอส าหรับย่ืนวีซา่ครัง้ใหม่ การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเง่ือนไข ทกุกรณี ** 

** อตัราคา่บริการ ส าหรับเด็กอายไุมถ่ึง 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท ** 

** หากท่านท่ีต้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋ เคร่ืองบนิ , รถทวัร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครัง้ก่อนท า

การออกบตัรโดยสารเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 

** อตัราคา่บริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้ เดนิทาง จ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผู้ เดนิทางไมถ่ึงตามจ านวนท่ีก าหนด 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดนิทาง หรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพ่ือให้คณะได้ออก

เดนิทาง ตามความต้องการ) ** 

** กรณีผู้ เดนิทางเป็นอิสลาม หรือ ไมส่ามารถรับประทานอาหารได้ตามโปรแกรมก าหนด ไมว่า่เหตผุลใดเหตผุลหนึง่ และ ไม่

วา่มือ้ใดมือ้หนึง่ ทางบริษัทขอให้ทา่นผู้ เดนิทางกรุณาเตรียมอาหารสว่นตวัของทา่นมาเพิ่มเตมิขณะมือ้อาหาร เน่ืองจาก

ร้านอาหารแตล่ะร้านจะมีข้อจ ากดัเร่ืองของวตัถดุบิ โดยส่วนมาก ร้านอาหารจะจดัให้เป็นไขด่าว หรือ ไขเ่จียว ผดัผกั ข้าวผดั 

และ บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป เทา่นัน้ กรณีท่ีทา่นมีความประสงค์ท่ีจะสัง่เมนนูอกเหนือข้างต้น ผู้ เดนิทางจะต้องช าระคา่ใช้จา่ย

เพิ่มเตมิในสว่นนีด้้วยตนเอง **  

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ทา่นศกึษารายละเอียด ทัง้หมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทกุข้อ ** 

 

 

 

 



 

  

 
 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเล่ือน เปล่ียนวนัเดินทาง 

หรือ อพัเกรดได้ 

 คา่ภาษีน า้มนั ภาษีสนามบนิทกุแหง่ท่ีมี 

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบิน โดยสายการบนิ Singapore Airlines อนญุาตให้โหลดกระเป๋า

สมัภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบินได้ ท่านละ 2 ชิน้ โดยมีน า้หนกัรวมกนัไม่เกิน 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนกัไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 

ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)  

 คา่รถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบ ุ(ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบ ุ(พกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ทา่น ตอ่ห้อง กรณีท่ีโรงแรมมีห้องพกั 3 ทา่น 

Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระบเุต็ม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย

ค านงึถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 คา่เข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไว้ในโปรแกรมชดัเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก หรือ ผ่านชม 

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครัง้  

 คา่อาหารตามท่ีรายการระบ ุโดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์

ของลกูค้าเป็นส าคญั 

 คา่จ้างมคัคเุทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอุบตัิเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซือ้ประกันเพิ่ม

เพ่ือคุ้มครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 คา่ใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่ท าหนงัสือเดินทาง คา่โทรศพัท์ คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่อินเตอร์เน็ต 

คา่ซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงคา่อาหาร เคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ 

(กรุณาสอบถามอตัราคา่บริการจากหวัหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการทกุครัง้) 



 

  

 
 
 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

 คา่ทิปคนขบัรถ ทา่นละ 20 ฟรังก์สวิส (CHF) /ทริป/ทา่น ตามธรรมเนียม 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ ทา่นละ 30 ฟรังก์สวิส (CHF) /ทริป/ทา่น ตามธรรมเนียม 

ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทัง้หมด ตามธรรมเนียม 50 ฟรังก์สวิส (CHF) หรือ ค านวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,600 บาท 

(THB) รวมไปถึงเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเว้น เด็กอายไุมถึ่ง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้นีท้่านสามารถให้มากกวา่นีไ้ด้

ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเท่ียว ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึน้อยู่กับอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตรา และ คา่ธรรมเนียมของแตล่ะประเทศ (เฉพาะคา่ธรรมเนียมวีซา่และค่าบริการส่วนนีข้อความกรุณาลกูค้าผู้

เดนิทางถือไปจ่ายในวนัท่ีย่ืนเอกสาร สแกนนิว้ กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าท่ีไปดแูล และ อ านวยความ

สะดวกในวนันัน้) 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระคา่บริการ 

1. นักท่องเท่ียว กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 

20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตวัอย่างเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนนีภ้ายในวนัท่ี 3 

ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมตัิทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหาก

ท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นต้องเช็คท่ีว่างและท าจองเข้ามาใหม่อีกครัง้ กรณีท่ีคณะเต็ม มี

คิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท า

รายการจองเข้ามาตามล าดบั เน่ืองจากทกุพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นกัท่องเท่ียว กรุณาช าระคา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนกัท่องเท่ียว

หรือเอเยน่ต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่ส่วนใดสว่นหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธ

การจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีที่อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ท่ีท าให้ทาง

บริษัทไมไ่ด้รับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั ให้ถือวา่นกัทอ่งเท่ียวสละ

สิทธิการเดนิทางในทวัร์นัน้ๆทนัที 



 

  

 
 
 

3. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ 

ถึง ศกุร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์

ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีนกัท่องเท่ียว ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผู้

มีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจ้ง

ยืนยนัยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่ว่า

กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียว ต้องการขอรับเงินคา่บริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผู้ มีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ 

อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผู้ เดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระเงินคา่บริการ

ตา่งๆทัง้หมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้ เดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบอ านาจ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ี

ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงันี ้

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-44 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริง

มากกว่าก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึน้จริงทัง้หมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

** ทัง้นี ้ทางบริษัทจะหกัคา่ใช้จ่ายท่ีได้จา่ยจริงจากคา่บริการท่ีช าระแล้วเน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวให้แก่

นกัทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบนิ การจองท่ีพกั เป็นต้น ** 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมดัจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบนิ หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   



 

  

 
 
 

4. ส าหรับอตัราคา่บริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้ เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผู้ เดินทางไมถ่ึงตามจ านวน

ท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพ่ือให้

คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 

10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไมมี่วีซา่ และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซา่ แตห่าก

ทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทาง

บริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดนิทางได้ ทางบริษัทยินดีท่ีจะให้บริการและด าเนินการตอ่ไป 

5. ในกรณีท่ีลกูค้าด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลูกค้าช าระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนีท้างบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง

ทัง้หมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั กรณีออกบตัรโดยสารเรียบร้อยแล้ว บางสายการบนิ อาจไมส่ามารถ

คืนค่าบตัรโดยสารบ้างส่วน ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ และ หากสามารถคืนได้ (Refunds) จ าเป็นไปตามกระบวนการของสาย

การบนิ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน เป็นอยา่งน้อย 

6. การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดงันี ้วนัจนัทร์ ถึง

ศกุร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ี

รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พกั ที่ท่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) , ห้องพกัคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกัน 

หรือ อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถ้าต้องการเข้าพกั 3 ท่าน อาจจะต้องเป็น 1 เตียง

ใหญ่ กบั 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพกั เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเด่ียว 1 

ห้อง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่บริการเพิ่มตามจริงท่ีเกิดขึน้จากนกัท่องเท่ียวหรือ

เอเยน่ต์ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า  



 

  

 
 
 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากกว่าก าหนด หรือห้องพักเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายท่ีพกัเป็นเมืองใกล้เคียงเป็นการทดแทน  

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะ

ทดัรัต และไมมี่อา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ การย่ืนค าร้องขอวีซ่า ที่ท่านควรทราบ 

1. ผู้สมัครทุกท่าน จ าเป็นต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ย่ืนรับค าร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิว้มือทุกท่าน  

2. ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทตู โดยประมาณ 15-20 วนั ท าการเป็นอย่างน้อย (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ ในบาง

กรณี) ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัจ านวนของผู้สมคัรในแตล่ะชว่งเป็นส าคญั  

3. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะ โดยทางแผนกวีซ่าจะเป็นผู้ ได้รับก าหนดการนดัหมายวนัและเวลา

จากทางสถานทูตหรือศนูย์รับค าร้องขอวีซ่าเท่านัน้ หากท่านไม่สะดวกมาด าเนินการย่ืนวีซ่าวนัใดบ้าง รวมไปถึงมีความ

จ าเป็นต้องใช้หนงัสือเดินทางเพ่ือกิจธุระส่วนตวัของท่านในช่วงใดบ้าง ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาการพิจารณาวีซ่า 

หรือ ซึ่งอาจท าให้ให้มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า (เล่มหนงัสือเดินทางอยู่ในระหว่างการพิจารณาท่ีสถานทูต) ท่านจ าเป็น

จะต้องแจ้งลว่งหน้าก่อน ตัง้แตข่ัน้ตอนการจอง หรือ ก่อนช าระเงินมดัจ า พร้อมแจ้งวนั และ เวลาท่ีท่านสะดวกจะย่ืนวีซ่า

มาก่อน แผนกวีซา่จะประสานงานให้อีกครัง้ หากมีควิย่ืนวา่งชว่งท่ีท่านสะดวก แผนกวีซ่าจะด าเนินการให้ดีท่ีสดุท่ีจะชว่ย

อ านวยความสะดวกให้ท่านเป็นกรณีพิเศษ แต่ทัง้นี ้การนดัหมายแบบกรณีพิเศษต่างๆ จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

ทา่นสามารถเลือกซือ้ 

3.1 คิวพเิศษ (Premium) คือ การนดัหมายท่ีเร็วขึน้ หรือ สามารถเลือกเวลาได้มากขึน้  

3.2 การยื่นแบบเร่งด่วน (Fast Track) ใช้เวลาพิจารณาเร็วกวา่ปกต ิ 

** การบริการพเิศษนียั้งคงใช้มาตราฐานการพจิารณาวีซ่าแบบเดมิทัง้หมด ** 

ประเทศท่ีทา่นสามารถเลือกซือ้บริการพิเศษนีไ้ด้ ได้แก่ อังกฤษ อิตาลี ฝร่ังเศส สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอแลนด์ เทา่นัน้  

** ส าหรับการให้บริการ และ ค่าบริการของแต่ละประเภท กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษอีก

ครัง้ อาจมีการเปล่ียนแปลง ** 



 

  

 
 
 

4. กรณีท่ีทา่นไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้ จ าเป็นต้องย่ืนก่อน หรือ หลงัคณะ เพราะต้องใช้หนงัสือเดนิทางในชว่งท่ีทาง

บริษัทจะเร่ิมด าเนินการจดัเตรียมเอกสารเพ่ือขอย่ืนวีซ่า (โดยประมาณ 25-30 วนั ก่อนเดินทางเป็นอย่างน้อย หรือ อาจ

เร็วกว่านัน้) และหากเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะต้องช าระค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริงทัง้หมด เช่น 

คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) จะต้องออกก่อนก าหนด แตวี่ซ่ายงัไม่ด าเนินการ หรือ วีซา่ยงัไม่ได้รับการอนมุตั ิ(อยูใ่น

ระหว่างการพิจารณา) เน่ืองจากท่านด าเนินการย่ืนวีซ่าหลงัคณะ และหรือ กรณีท่ีท่านต้องการย่ืนก่อนคณะ แต่คณะท่ี

ท่านเดินทาง ยงัไม่ปิด อยู่ระหว่างการขาย ยงัไม่คอนเฟิร์มออกเดินทาง หากสถานทูตต้องการขอหลกัฐานการพ านกัใน

ประเทศปลายทาง (Hotel Stamp) ประกนัการเดินทาง (Insurance) โปรแกรมการท่องเท่ียวภาษาองักฤษ (Itinerary) ใน

ส่วนนี ้ท่านจ าเป็นต้องด าเนินการด้วยตนเอง และหากท้ายท่ีสุดคณะไม่สามารถเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมส่ามารถชดเชยคา่เสียหายให้กบัท่านไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทกุกรณี  

5. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าแบบปกตทิัว่ไปคือ 15-20 วนัท าการ (ไมร่วมวนัเสาร์ - อาทิตย์ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัจ านวนผู้สมคัร

ในชว่งนัน้ๆ ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเท่ียว ท่ีมีผู้สมคัรเป็นจ านวนมาก อาจต้องใช้ระยะเวลามากกวา่ปกต)ิ 

6. หลังจากท่ีผู้สมคัรได้ท าการย่ืนขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมคัรท าการยืมหนังสือเดินทางจาก

สถานทูตออกมาใช้ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ดงันัน้หากท่านมีความจ าเป็นในการใช้เล่มฯ

เพ่ือเดินทาง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือวางแผนล่วงหน้า กรณีท่ีต้องการใช้หนงัสือเดินทางกะทนัหนั ท าให้

ต้องร้องขอหนังสือเดินทางกลับคืนด่วน ระหว่างขัน้ตอนการพิจารณาวีซ่า อาจท าให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่า และ ท่าน

จ าเป็นต้องสมคัรเข้าไปใหม่ นัน่หมายถึงจะต้องช าระคา่ธรรมเนียม และ คา่บริการใหม่ทัง้หมด โดยค านึงถึงระยะเวลาท่ี

เหลือก่อนเดนิทางส าหรับการพิจารณาเป็นส าคญัก่อนด าเนินการ 

7. กรณีท่าน มีวีซ่าเชงเก้นชนิดเข้าออกมากกว่า 1 ครัง้ หรือ หลายครัง้ (Multiple) ท่ียังไม่หมดอายุ ไม่ช ารุด และ ยงัมีวัน

คงเหลือในกลุ่มประเทศเชงเก้นเพียงพอ และใช้เข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นตามวตัถุประสงค์ท่ีวีซ่าเชงเก้นฉบบันัน้ๆออก 

และต้องการใช้เดินทางท่องเท่ียวกบัคณะนี ้สามารถใช้ได้ หากวีซ่านัน้ถกูใช้มาแล้วตามเง่ือนไขของกลุม่เชงเก้น คือ วีซ่า

ออกจากประเทศใด จะต้องพ านกัประเทศนัน้ๆมากท่ีสดุ มาก่อนแล้วอย่างน้อยหนึ่งครัง้ หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและ

ลกูค้ายืนยนัเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรั่บผิดชอบเก่ียวกบัความเสียหาย และ คา่ใช้จา่ยท่ีจะเกิดขึน้ในทกุ

กรณี เชน่ กรณีถกูปฏิเสธจากดา่นตรวจคนเข้าเมือง หรือ ถกูสง่กลบัจากประเทศปลายทาง  



 

  

 
 
 

8. กรณีท่ีท่านมีวีซ่าประเทศปลายทางท่ีสามารถเข้าออกได้หลายครัง้ และยังไม่หมดอายุ จ าเป็นจะต้องเป็นวีซ่าชนิด

ท่องเท่ียวเท่านัน้ โดยจะต้องอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันท่ีมีอายุคงเหลืออย่างน้อง 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ 

รวมถึงวีซา่ชนิดท่ีอนมุตัิโดยระบวุนัท่ีสามารถพ านกัในประเทศเชงเก้น จะต้องไม่เกินกว่าก าหนดท่ีอนมุตัใินหน้าวีซ่า ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กับประเทศปลายทางอีกครัง้ กรุณาส่งหน้าวีซ่าและหน้าท่ีมีการประทับตราเข้าประเทศมาแล้วให้กับเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบเพ่ือความถูกต้อง หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขและลูกค้ายืนยันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

รับผิดชอบเก่ียวกบัความเสียหาย และ คา่ใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ในทกุกรณี เช่น เคาท์เตอร์สายการบินไม่อนญุาตให้เช็คอิน

ได้เน่ืองจากอายุหนังสือเดินทางคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีถูกปฏิเสธจากด่านตรวจคนเข้าเมือง และ ถูกส่งกลับจาก

ประเทศปลายทาง เป็นต้น 

9. การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมลูเท็จแก่สถานทตูฯ อาจถกูระงบัมิให้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร 

ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่

สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตฯ ไม่มี

นโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียม 

10. บางกรณีสถานทตูอาจขอให้มาแสดงตน หลงัจากกลับจากประเทศปลายทางแล้ว ซึ่งขอให้ท่านให้ความร่วมมือในส่วนนี ้

เพ่ือให้การย่ืนค าร้องในครัง้ตอ่ๆไปสะดวกมากขึน้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุยพินิจของเจ้าหน้าท่ีสถานทตูเป็นส าคญั 

11. การท่ีวีซ่าจะออกให้ทันวันเดินทางหรือไม่ หรือ ออกก่อนเดินทางเพียงไม่ก่ีวัน เราไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้อง

คา่เสียหายใดๆได้ทัง้สิน้ เพราะเน่ืองจากมีเอกสิทธ์ิทางการทตูคุ้มครองอยู ่

12. เก่ียวกับเอกสารทางราชการที่จ าเป็นต้องแปล เช่น หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศที่ออกจาก

ส านักงานเขต หรือ อ าเภอ ที่อาศัยอยู่ , ใบปกครองบุตรกรณีบิดาและมารดา หย่าร้าง , ใบส าคัญการหย่า 

กรณีศูนย์รับยื่นค าร้องขอวีซ่า หรือ สถานทูตต้องการ เอกสารที่แปลเรียบร้อย จ าเป็นจะต้องได้รับการรับรอง 

(มีตราประทับ) จากกรมการกงสุลเท่านัน้ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฉบับละ ประมาณ 1,000-1,500 บาท กรณีนี ้

จ าเป็นที่สุด ส าหรับเด็กที่อายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับ มารดาและบิดา (เช่น เดินทางกับมารดา 

และ บิดาไม่ได้เดินทางด้วย) ค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้ลูกค้าจ าเป็นต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิไม่สามารถช าระค่าใช้จ่ายในส่วนนีใ้ห้ท่านได้ แต่หากเอกสารการแปลแบบปกติ (ไม่จ าเป็นต้องมีตรา

ประทับ) ทางบริษัทยนิดีอ านวยความสะดวกแปลให้ท่านได้ตามปกต ิ 



 

  

 
 
 

13. กรณีลูกค้าท่ีจองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยด์แลนด์ทัวร์ ซือ้ตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ท่านจ าเป็น

จะต้องเตรียมหลกัฐานการจอง ตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรมท่ีนอกเหนือจากคณะ ท่ีท่านพ านกัก่อน หรือ ต่อจากคณะ ประกัน

การเดินทางให้ครอบคลุมวนัท่ีท่านเดินทาง ไป และ กลบั เพ่ือใช้ในการประกอบการย่ืนขอวีซ่าให้ครบตามเง่ือนไข ด้วย

ตนเองทุกกรณีไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ บางกรณี บางประเทศ ท่านจะไม่สามารถย่ืนขอวีซ่าในคิวนดัหมายของคณะได้ 

โดยท่านจ าเป็นจะต้องยอมรับเง่ือนไข และ หากมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมเน่ืองจากไม่ใช่การนดัหมายย่ืนขอวีซ่าแบบหมู่คณะ 

ท่านจ าเป็นเป็นจะต้องช าระคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมส่วนนี ้หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งด้วยตนเองทัง้หมดไม่ว่ากรณีได้ก็ตาม รวมไป

ถึงกรณีท่ีในวนันดัหมายเพ่ือย่ืนขอวีซ่า ท่านไม่สามารถย่ืนขอได้ ไม่ว่ากรณ๊ใดก็ตาม ท าให้ท่านต้องยกเลิกการเดินทาง 

กระบวนการยกเลิกจะเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเลิกทัง้หมด  

ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

1. เก่ียวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบนิจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเลือก

ท่ีนัง่บนเคร่ืองบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามให้มากท่ีสดุ ให้ลูกค้าผู้ เดินทางท่ีมาด้วยกนั ได้นั่งด้วยกนั หรือ ใกล้

กนัให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะสามารถท าได้ 

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพ้อาหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีท่ีแจ้งล่วงหน้าก่อน

เดนิทางกะทนัหนั อาจมีคา่ใช้จา่ยเพิ่มเพ่ือช าระกบัเมนใูหมท่ี่ต้องการ เพราะเมนเูก่าของคณะ ไมส่ามารถยกเลิกได้ 

3. บางสายการบินอาจมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการให้บริการอาหารบนเคร่ืองแตกตา่งกนั ขอให้ท่านท าความเข้าใจถึงวฒันธรรม

ประจ าชาตขิองแตล่ะสายการบนิท่ีก าลงัให้บริการทา่นอยู ่

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

1. ทวัร์นีส้ าหรับผู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการทอ่งเท่ียวเทา่นัน้ 

2. ทวัร์นีข้อสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ เดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน า้ตาล / เลือดหมู) เท่านัน้ กรณีท่ีท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน า้เงินเข้ม) หนงัสือเดินทางทตู (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดนิทางไปพร้อมคณะ

ทวัร์อนัมีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใช้

หนงัสือเดนิทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผ่่านการอนมุตัขิองเคาท์เตอร์เช็คอิน ดา่นตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทย (ต้นทาง) 



 

  

 
 
 

ขาออก และ ตา่งประเทศ (ปลายทาง) ขาเข้าไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผดิชอบความผิดพลาดท่ีจะ

เกิดขึน้ในสว่นนี ้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

3. ทัวร์นีเ้ป็นทัวร์แบบเหมาจ่ายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วทัง้หมด หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไว้ใน

รายการไม่วา่บางสว่นหรือทัง้หมด หรือถกูปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

คืนเงินคา่บริการไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดให้แก่ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือ

เดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้าหนงัสือเดิน 

และ หน้าวีซา่มาให้กบัทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้นี  ้ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึน้ของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตสุดุวิสยัอ่ืน เป็นต้น 

7. อตัราค่าบริการนีค้ านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบนิ คา่ภาษีน า้มนั คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิ ฯลฯ ท่ีท าให้ต้นทนุสงูขึน้ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแตมี่เอกสารลงนาม

โดยผู้ มีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่านัน้ 

9. นกัท่องเท่ียวต้องมีความพร้อมในการเดนิทางทกุประการ หากเกิดเหตสุดุวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อนัไม่ใช่เหตท่ีุ

เก่ียวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบตัิภัยท่ีไม่สามารถควบคมุได้ นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยังไม่ได้ช าระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้องช าระตาม

ข้อตกลงแก่คูค้่าตามหลกัปฏิบตัเิทา่นัน้ 



 

  

 
 
 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัขึน้เคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ

รวมกนัทกุชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุพลาสตกิใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ี

ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดงักล่าวมีขนาดบรรจภุณัฑ์มากกว่า

ท่ีก าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเทา่นัน้ 

11. สิ่งของท่ีมีลกัษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเคร่ืองบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวร์นี ้เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นต้องท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีท่ี

ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติมขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมดกบัผู้ เดนิทาง กรณี

ท่ีเกิดเหตกุารณ์นีข้ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

13. กรณีลูกค้าท่ีจองเฉพาะทัวร์ไม่รวมบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (จอยด์แลนด์ทวัร์ ซือ้ตัว๋เคร่ืองบินแยกเอง) ในวนัเร่ิมทวัร์ 

(วนัท่ีหนึ่ง) ท่านจ าเป็นจะต้องมารอคณะเท่านัน้ ทางบริษัทไม่สามารถให้คณะ รอท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม กรณีท่ี

ไฟล์ทของทา่นถึงช้ากว่าคณะ และ ยืนยนัเดนิทาง ท่านจ าเป็นจะต้องเดนิทางตามคณะไปยงัเมือง หรือ สถานท่ีทอ่งเท่ียว

ท่ีคณะอยูใ่นเวลานัน้ๆ กรณีนี ้จะมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม ทา่นจ าเป็นจะต้องช าระคา่ใช้จา่ยท่ีใช้ในการเดนิทางด้วยตนเองทัง้หมด

เท่านัน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถชดเชย หรือ ทดแทน หากท่านไม่ได้ท่องเท่ียวเมือง 

หรือ สถานท่ีทอ่งเท่ียวใดๆ สถานท่ีหนึง่ ทกุกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแล้วทัง้หมด 

การเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นค าร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

1. .  หนังสือเดนิทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายกุารใช้งานคงเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดนิทางกลบั และมีหน้าวา่ง

ไมต่ ่ากวา่ 2 หน้า (หนังสือเดนิทางธรรมดา เล่มสีเลือดหมูเท่านัน้) 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหน้าประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รูป ฉากหลงัต้องเป็นพืน้สีขาว ถ่ายมาแล้วไม่

เกิน 3 เดือน ไมซ่ า้กบัวีซา่ประเทศอ่ืนๆท่ีเคยได้รับ เทา่นัน้ 

3. หลักฐานการท างาน / การเรียน 



 

  

 
 
 

3.1 กรณีเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า :  

หนงัสือรับรองบริษัทฯ ประทบัตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบ

จดทะเบยีนการค้า 

3.2 กรณีเป็นพนกังาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบตุ าแหนง่ วนัเร่ิมงาน เงินเดือน  

โดยจดหมายรับรองการท างานให้ระบ ุTO WHOM IT MAY CONCERN (แทนการระบช่ืุอประเทศ ไม่จ าเป็นต้องระบช่ืุอ

ประเทศปลายทาง ในหวัจดหมาย) จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ท่ีมีหวัจดหมาย ตราประทบั (ถ้ามี) ท่ีอยู ่

และเบอร์ตดิตอ่อยา่งชดัเจน เป็นภาษาองักฤษ 

3.3 กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : หนงัสือรับรองการท างานจากหนว่ยงาน เป็นภาษาองักฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหนว่ยงาน (ถ้ามี) ส าเนาบตัรข้าราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน : จดหมายชีแ้จงตนเองเก่ียวกับหน้าท่ีการงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

สามารถเขียนแนะน าตนเอง พร้อมรูปภาพเป็นหลกัฐานประกอบได้ แตท่ัง้นี ้อยูท่ี่ดลุยพินิจของเจ้าหน้าท่ีรับย่ืนเทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนกัเรียน นกัศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาองักฤษ  

** หลักฐานการท างาน / การเรียน ควรมีอายุออกมาแล้วไม่เกิน 30 วัน ณ วันท่ีนัดยื่นวีซ่า จดหมายต้องเป็น

ภาษาอังกฤษและต้องสะกด ช่ือ-นามสกุล ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดนิทาง เท่านัน้ กรณีไม่ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่นได้ ** 

4. หลักฐานการเงิน สถานทตูรับพิจารณา บัญชีออมทรัพย์ เท่านัน้ กรุณาจดัเตรียมดงันี ้

เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลงั 3 เดือน 

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรด าเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ 

วันท่ีนัดยื่นวีซ่า ** 

** ผู้ท่ีประกอบอาชีพ มีหน้าที่การงาน จ าเป็นจะต้องมีบัญชีส่วนตัวเสมอ บัญชีบริษัท สามาถใช้ประกอบการ

พจิารณาได้ แต่ไม่สามารถใช้ยื่นแทนบัญชีส่วนตัวได้ ซึ่งหากมีแต่บัญชีบริษัท เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธการรับยื่น

ได้ ** 

5. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

6. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหยา่ (ถ้ามี) 



 

  

 
 
 

7. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - เปล่ียนนามสกลุ (ถ้ามี) 

8. ส าเนาสตูบิตัร (กรณีผู้เดนิทางอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์) 

** เอกสารเพิ่มเตมิกรณีเป็นเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์และ ไม่เดนิทางพร้อมบิดามารดา  

หรือเดนิทางพร้อมบิดา หรือ มารดา คนใดคนหน่ึง ** 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกับ บิดาและมารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยินยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ ท่ี

ออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามส าเนาทะเบียนบ้าน ทัง้ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ , ส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง 

ของบดิา และ มารดา , หนงัสือรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) พร้อมลงนามส าเนาถกูต้อง 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกับ บิดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดนิทาง ไปต่างประเทศ (ของมารดา) ให้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ท่ีออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , 

ส าเนาหน้าหนงัสือเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนงัสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- กรณีเดก็ ไม่ได้เดนิทางกับ มารดา จ าเป็นต้องมี หนังสือยนิยอมให้บุตรเดินทาง ไปต่างประเทศ (ของบิดา) ให้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ท่ีออกโดยส านกังานเขตหรืออ าเภอ ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) , 

ส าเนาหน้าหนงัสือเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนงัสือรับรองคา่ใชจ่า่ย (ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอร์ต ของบิดาและมารดา 

- ส าเนาทะเบียนมรณะบตัร 

** กรณีรับรองการเงนิให้บุคคลในครอบครัว จ าเป็นต้องเก่ียวข้องกันทางสายเลือดเท่านัน้ บิดา , มารดา , บุตร , พี่ 

, น้อง , สามี , ภรรยา สามารถอ้างอิงได้จากทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส จ าเป็นต้องแนบส าเนามาด้วย และ

จ าเป็นต้องยื่นเอกสารส าคัญดังนี ้** 

- หนังสือรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ โดยระบุช่ือเจ้าของบัญชี (ผู้

รับรอง) ยืนยนัรับรองให้กบัผู้ถกูรับรอง จ าเป็นต้องออกมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ วันท่ีนัดยื่นวีซ่า ** โดยสะกด 

ช่ือ-นามสกุล ผู้ถูกรับรอง ให้ถูกต้องตามหน้าหนังสือเดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงิน (Bank Statement) ย้อนหลงั 3  



 

  

 
 
 

** ฉบับจริงออกจากธนาคารเท่านัน้ อัพเดทเป็นปัจจุบัน รายการสุดท้ายควรด าเนินการมาแล้ว ไม่เกิน 20 วัน ณ 

วันท่ีนัดยื่นวีซ่า ** 

** จ าเป็นต้องใช้ทัง้ผู้รับรอง และ ผู้ถูกรับรองไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธ

การรับยื่นได้ ** 

** หลักฐานทางการเงนิข้างต้น ต้องเป็นบัญชีเดียวกันเท่านัน้ เช่น Bank Guarantee และ Bank Statement คือบัญชี

เดียวกัน ** 

- เอกสารเพ่ืออ้างอิงความสมัพนัธ์ อาทิ ส าเนาทะเบียนบ้าน/สมรส/สตูบิตัร 

 

 

แผนที่การเดนิทาง เพื่อยื่นค าร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเบือ้งต้น เพื่อขอยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

1. ช่ือ - นามสกลุ ปัจจุบัน ............................................................................................................ 

2. ช่ือ - นามสกลุ ตอนเกิด (หากเคยเปล่ียน) ................................................................................... 

3. วนั - เดือน - ปีเกิด .................................................................................................................. 

4. เพศ        ชาย          หญิง 

5. สถานภาพสมรส        โสด     สมรส            หยา่            หม้าย            แยกกนัอยู ่

6. หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................................................................ 

7. หมายเลขพาสปอร์ต ................................................................................................................. 

วนัท่ีออก ................ วนัหมดอาย ุ............... สถานท่ีออก ............................................................. 

8. ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่พักอาศัยอยู่จริง) ............................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ....................... 

9. เบอร์โทรศัพท์มือถือ .......................... อีเมลล์ ........................................................................ 

10. อาชีพปัจจุบัน  (การงาน/การเรียน) ก รุณาระบุอาชีพ , ต าแหน่ง, หากเป็นแม่ บ้าน/เกษียณอายุกรุณาระบุ

ด้วย ..................................................................................................................................... 



 

  

 
 
 

11. ช่ือสถานท่ีท างาน/สถานศึกษา และที่อยู่ ................................................................................. 

................................................................................................. รหสัไปรษณีย์ ...................... 

เบอร์โทรศัพท์มือถอื ......................... อีเมลล์ ......................................................................... 

12. วีซา่ยโุรป (เชงเก้น) ท่ีเคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 

ไมเ่คย 

   เคยได้รับ     

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

ประเทศ ...................................................... ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี .................. ถึงวนัท่ี ...................... 

13. ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซา่หรือไม ่

ไมเ่คย    เคย (เหตผุลในการปฏิเสธ) ...................................................................... 

14. ความรับผดิชอบคา่ใช้จา่ยในการด ารงชีพระหวา่งการเดนิทางและพ านกัของผู้สมคัร 

   ตวัผู้สมคัรเอง 

   มีผู้ อ่ืนออกคา่ใช้จา่ยให้ ระบ ุ..................................................... ความสมัพนัธ์ .......................... 

15. ช่ือบคุคลท่ีเดนิทางร่วมกบัทา่น ..................................................... ความสมัพนัธ์ .......................... 

 

 

** ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงทุกข้อโดยละเอียด 

ข้อ 8/9/10/11 กรุณาระบุให้ละเอียดและชัดเจนท่ีสุดเพื่อ ประโยชน์ของตัวท่านเอง 

การพจิารณาอนุมัตวีิซ่าเป็นดลุพนิิจของทางสถานทูตฯเท่านัน้ ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการอ านวยความ

สะดวกและบริการด้านเอกสารให้แก่ผู้เดนิทางเท่านัน้ ** 

 


